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_ Informasi dari kalafrg[n
Dewan, pertemuan terf.ri[n
antara eksekutif dan legJ:;l{ff
di Sekretariat DPRD Baji Uir_
langsung panas. pasalnvai plr_
gub hasil verifikasi trl6nltalri
yang dibawa Dewa putU E[a
Wijaya Wardana dari lallarla.
tidak bisa untuk me4calr.k[n
bansos. Karenanya, gksd,(dif
dtanggap main-main.l il I"Eksekutif [Gubernurl dln
Dewan kan sama-sami, di_
pilih rgkyat. ya, sama-s[,nL-
lah berkomitmen," uliarl ar{e-
gota Fraksi pptp Opnnl AIi
Dapil Gianyar, Wayan iriJel
Astawa, didampi ngi-reka,r r nya
sesama politisi PDIP dari f )abit
Gianyqr, Kadek Diana, $erfnKemafln. | |

, Saat itu pula, Kadek Ipiaira
Dergegas mengambil i[u[u
clan koran di meianva drl*n
Ruangan Komiii tlt ripdo
Bali. Politisi asal Desa/*e&-
matan Sukawati, Gianyrlr flni
mengatakan 'tak boleh st,tdn-
gah-setengah urusan Uays$s,

Bansos Men
Woiiffi
siang pukul 11.30 Wita itu dip_
igpin lar_I€Eur€_rctua pery_in
NlorDarr Adi Wiryatama. per_
temuan irya dihadiri pimpi_
n_an Dewafi dari unsur Fralisi,
Komisi, Badan Kehornratan,
411 _Sga"f Legistasi (Bategj.
DPRD Bali.

Dalam pertemuan di Sek-
retariat DfRD Bali tersebut,
dibahas k{mbali persub dan
Surat Edaran (Sf) Uindagri
tentang penerima bansos yang
harus lembaga berbadan hul
kum. DPRD Bali berinisiatif
memanggil Plt Karo Hukum
Setda Provinsi, Dewa putu
Eka Wijaya Wardana, sekal-
igus sebagai persiapan jelang
l(edatangan Dirjen Otonomi
Daerah Kementerian Dalam
Negeri (Otda Kemendagri) ke
Bali, 7 November 2015 itepan.
Kedatangan'Dirjen Otda:Ke-
mendagri nanti sebagai ajang
penyamaan persepsi tentang
pencatran bansos,

"Bocok (maluJ kira di hadapan
lalryat. Semua sudah ve4ifitia$i
dan. aturan hukumnya jelas,,;

-tanchc Kadek Diana.

. Sementara, salah satu pimp_
inan Fraksi DpRD Bali meir_
gatakan Dewan mendatangi
Gubernur Pastika, kTrenp
penerima bansos yang sudah
l.. engaJukan proposal r4elaldi
p.anatia pembangunan pura
dan. sebagainya, harus I uga
terdaftar sebagai Iennbaia
berbadan hukum. padahil.
proposal yang mencantumkan
panitia pembangunan pura ini
sudah maju ke-eksekutif dan
diverifikasi dalam perda ApBD
di Mendagri. Iogikanya, lanjut
dia, sudah lolos verifikasi dan
tidak ada masalah lael. ,,lni
jadi bolak-balik, sekarairlg kita
ke Kantor Gubernur s"aja,,,
ujarnya.

Hasil pertemuan antara
Pimpinan,Dewan dan Guber-
nur Pastika lantas diumum-
kan dalam Rapat Gabaungan
Pansus APBD tnduk Z0L6

dan Pansus Rencana Induk
Pembangunan pariwisata
Provinsi Bali di DpRD Bali,
l"tt-l_:... sekitar pukut r i
.0.0 Wita, Hasil peitemuan
oru_mumkan oleh anggota
Fraksi PDIP DpRD Bali-dapil
Gianyar, I Kadek Diana.
_ Menurut Kadek Diana,

dalam pertemuan dengan Gu-
bernur Pastika, tidak ada ma_
salah lagi terkait pencairan
bansos. "Tadi pak Gubernur
Pastika ketika ketemu pim-
pinan Dewan di Kantor Gu_
bernur, menyampaikan tidak
ada masalah lagi," ujar Kadek
utana.

Kadek Diana juga sekalian
menlrukan ucapan Gubernur
Pastika. "sambil melihat kal-
ender kecil, Gubernur pastika
menyamp-aikan,'Kalau begini,
minggu depan sudah hirus
cair. Kalau tidak bisa men-
jadi kayak i<asus hibah tahun
2073'," tandas Kadek Diana
disambut tapuk tangan ang-
gota Dewan lainnva. &,nat
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lr0&Bansos

asdhh

Hibah bans
tahun 2013 itu

yang memunculkan
banyak korban
terjerat pidana,
seperti di Dinas
Kehutanan dan

Perkebunan, hingga
Dinas Pertanian' Karangasem.

AMLAPURA, l\usaBali
;Hibah bantuan sosial (ban-

scis) yang terdiri atas 170 paket
di tahun 2013 lalu dengan total
nilai Rp 11,Ct8 miliar diketahui
bermasalah. Fi.ealisasinya melapg-
gar ketentuan Permendagri No
39 tahun 2012. Mestinya usulan
hibah bansol; tercantum dalam
KUA PPS (Kebijakan Umum APBD
dan Prioritas Plafon Anggaran Se-

o

mentara
Kenyata;
gelondor
di APBD
nya

Hibah

2013, tetapi permohonannya
setelah APBD sah, dengan kajian
dan rekorgtendasi tanggll mundur.

"Memfng realisasi hibah ban-
sos saat itu menyalahi ketentuan,

. yang berlaku. Anggaran terlebih
dahulu masuk dalam APBD, se-
lanjutnya menyusul permohonan
melalui proposal. Mestinya per-
mohonan dulu datang kemudian
masuk usulan," jelasnya.

Tercatat 170 pakethibah bansos:
Dinas PU 69 paket senilai Rp 6,36
miliaa Disdikpora 6 paket Rp 300
juta, Dinas Perhubungan 8 paket
Rp 545 juta, Dinas Peternakan Peri-
kanan dap Kelautan 29 paket Rp

m
jerat
Dinas Kehu dan Perkebunan,

Edisi

Hal

: vtag,r , 9U [r,A&^rr]or 2p11



Sub Bagian Humas dan Tata Rl Perwakilan Provinsi Bali'"111'.

Perkebunan 43 paket Rp 1,5 mil
Dinas Budpar 2 paket, BPMPD 2

ket Kesbanpol dan Linmas 1 Pa
Rp 50 juta, Dinas Sosial2 paket
140 luta, Bagian Ekonomi 1 pa
Rp 50 juta, BPBD (Badan Pqna
gulangan Bencana daerah) 2 Pa
Rp 400 juta dan Dinas Pe(an

nan, dan dua tersangka di
Pertanian Tanaman Pang;
Hortikultura.

1,435 miliar Dinas Kehutanan Agar hibah cait maka kelom-
pok tani membuat proposal den-
gan tanggal mundut atas ban.
tuan petugas penyuluh dan KUPT
Maka terbitlah SK Bupati No 93/
HK/2013 per 2 Januari 2013. An:
ehnya lagi naskah perjaniian hibali
antara ketua kelompok dengan
Kadishutbun I Ketut Mudita, Nd
900/277 /Dishutbun, per 9 April
2 0 13, di saat realisasi hibah tengah
berjalan.

Kali ini menyusul berlaku-
nya UU No 23 tahun 2014, hibah
bansos hanya untuk lembaga
berbadan hukum Indonesia.
"Makanya hibah bansos kali ini
hanya untuk lembaga berbadan
hukum Indohesia, seperti PMI,
Pramuka, ormas pemuda," kata
Adnya Muliadi.

Mantan Kadis Pertanian Tana-
man Pangan dan Hortikultura kali
ini sebagai Kadis Hut bun I Kom- ,

ang Subratayasa juga membqna-
rkan hal itu. "Hibah itu memang
tidak sesuai mekanisme," kata
Subratayasa 6 k16

Tanaman Pangan dan Hortild
4 paket Rp 100 juta, total 17Q
senilai Rp 11,08 milian

Gara:gara hibah
menimbulkan dua terp
Dinas Kehqtanan dan

Misalnya di Dinas
43 paket, termasuk 27
lompok tani senilai Rp 1,22
tidak tercantum di KUA
2012. Setelah APBD 2013
kan per 7 Januari 2013, tit
akhir fanuari 2013 muncul
2Tkelompoktani pene
bantuan bibit, tanpa'd
posal, kajian teknis dan SK
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Dua angkaTufu
Harga tanah yang
saat itu diperkira-

kan hanya Rp 5
juta, setelah di-

lakukan appraisal
tanah melambung

menjadi Rp 18,5
juta hingga negara
dirugikan Sebesar

Rp 5,22 miliar.

SINGARAIA, NusaBali
Kasus dugaan markuP harga la-

han kampus Fakultas Olahraga dan
Kesehatan (FOK) Undiksha Singa-

raja di Desa Jinengdalem, Kecama-
tan Buleleng, segera memasuki
babak baru. Dua tersangka dengan
berkas berbeda masing-masing I
Nyoman Mustiara dan WaYan Su-

arsa, segera bakal disidang
Penyidik Kejaksaan Tinggi

(KejariJ Bali, telah melimPahkan
kedua tersanska beserta berkas
pemeriksaan [e Kelaksaan Negeri
(Kejari) Singaraja, Senin (2/11)
siang. Kejari Singaraia Pun dalam
waktu dekat melimPahkan berkas
kedua tersangka tersebut ke Pen-
gadilan Tindak Pindana KoruPsi
(Tipikor) di DenPasar, untuk
persidangan lebih lanjut.

Kedua tersangka selanla ini
telah menjalani Penahanan di LP

Singaraia, sejak ditetapkan sebagai
terJangka. Kedua tersangka dibawa
ke kantor Keiari Singaraja, sekitar
pukul 10.00 wita dalam PelimPa-
han tahap dua. Dalam PelimPahan
itu, kedJa tersangka didamPingi

k"dm t"l.rneka dilimPahkan
dalam dua berkis berbeda, namun

masih dalam Perkara Yang sama'

Yakni dugaan Penggelembungan
harqa tanih uniuk kamPus Univer-

sita; Pendidikan Ganesha di Desa

linengdalem, Pada tahun 2010
ialu. "keduanyaperannya berbeda'
Tersangka Suarsa berperan sObagai

ketua panitia Pengadaan lahan'
Kalau ivtustiara, sebagai penjual.
Makanya berkasnYa beda," jelas

E

II
of {r masing-masing I$asi
irirlva. Pelimnahan senkaia
kfrri di Keiari Singaraia,lme
ldkbs delicti atau loka$
bp{ada di Kabupaten Bfr

[edua tersangka t(r

Mustaara saa

tail sambil menung$u
pefrberkasan. Merel$
dirf di salah satu

rllatan Made Sudana,
rg., Proses pemberkasan beria-

menjalani pentahanan untuk 20
hari kedepan, dibawah penga-
wasan iaksa !enuntut umum.
Dalam persidangan nanti, kedu-
anya akan ber"hadapan dengan
empat jaksa l,lenurtut umum,
yakni Ida Ketut Alit, Dr. Akmal
Kodrat, I WaYan Suardi, dan Putu
Cede Suriawarl.

I Kasi Pidsus Kejari Singaraja I

Gpde Widhart.srna mengatakan,

mend.iu mobil tahanpn.
. -.+-

rrr"r, r,'urlulh r.ring-t..i'ig.
Mustiara d{drfpingi Ketut Ngas$-
wa, semenftrf Suarsa didampirfi

t *n- lan cukup lama dan tertutuP.
loles Keduanya banr dibawa turun ddri
ldlm ruang pemeriksaan sekitar pukhl
ylng J 3.30 siang dan langsung dibarya
Kplri kembali ke Lqpas Singarala.
ioleh Kali ini kpduanya kemballi
_l__

a{{ ai setsi Pidana Khlrsu
Slnkaraja, dan didampin

--
Dugaan mark up hafg

unnuk pengadaan kamPtrs
Olahraga dan KesehaEn
Undiksha Singaraia, diduga
pada tahun 2010 lalu. Hirg;
iaat itu diperkirakan han
5 iuta. Namun setelah dila
apraisal, harga tanah mblar
meniadi Rp 18,5 juta.Akibat
an ilu, na-'gara diduga menl

JeqlrglqnEbglar Rp lZ?I

Sementara Nyoman Mustiqra
mengaku cukup sehat selarira
menjalai.penahanan. Bahkan siIp
menjalani persidangan. "Sehfr,
sehat, tetap sehat, agar sidafg
segara saji," uiarnya dengan {e-
nyum khasnya.

Kuasa hukumnya Ketut Ngas$-
wa menyatal<an, pihkanya seng{ia
tidak mohon penangguhan pen!-
haan terhada$ kliennya. Pihaknya
ingin proses persidangan segefa
dimulai untuk membuktik:in
kasusnya. '!q{ni tidakminta pet-

anssuhan Penahanan' kami ingln

kaiis ini segera tuntas. Bagi kami'

klien kami iidak salah, karena dia
Lhanva meniual ketika sudah adat

kesepakatan. APa salah, kalau men-

iual, sepaniang sudah ada kesePa'

iliGn t'"tg", iial beli itu ti.da.\.aaa

p.iio"rrn]A"n harga unah diBali
ianeat fluktuatif," jClasnya E klr

I l-
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SKPD Peng
Optimalkan

*TransSarbagita

DENPASAR, NusaBali
Gubernur Bali Made

Mangku Pastika me-
minta jajaran satuan
kerja perangkat daerah
(SKPD) yang masuk
kategori penghasil
dapat mengoptimal-
kan penclapatan un-
tuk mengejar targ6t
pendapatan R p3,35
tr iliu n pada 2016.
"Adanya pen ing ka-
tan pendapatan, tidak
hanya bersumber dafi
Dinds Pendapatafl
Provinsi Bali berupts

di Denpasat Senin {211

nYorotr tentang targFt
tahun 2015 dari beqer

Oleh karena itu. ia fne
melakukan perubah4n

massal ini baru bisa

masih minus Rp7
harga tiket tahun

il Diminti
ndapatan

MinusRpTMiliar

PastikE.

SKPD penghasil lain-
mpin rapat terkait PAD,

kesejahteran ma-
yang dapat dilakukan

dan meningkatkan
n dua upaya tersebut

" ujatnya.
Pastika juga me-

realisasi pendapatan
SKPD penghasil. Biro

pendapatan yang
banyaknya tanah milik

kabupaten/kota yang

agar segera
tentang pemberian

aset provinsi
dikembalikan

n aset Pemprov Bali
yang tersebar di

akan lebih optimal

Perhubungan, lnfor'
Bali agar mengopri

I dari bus Trans Sar-
ini moda transponasi

mbangkan Rp3 miliar
yang dihabiskan men'
Sarbagita pendapatan
memang perlu naikkan
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